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Domien van der Meijden

Den Bosch

M
aar heel weinig in-
woners in het ge-
bied van water-
schap Aa en Maas 
beseffen dat grote 

delen van Brabant, waaronder de 
Meierij en de omgeving Den 
Bosch, in juli 2021 door het oog van 
de naald zijn gekropen. Toen 
kolkte een bulk water vanuit Bel-
gië en Duitsland via rivieren als de 
Maas en beken als de Aa en Dom-
mel richting zee.

,,We wisten dat het hoogwater 
kwam en hadden ongeveer twee 
dagen de tijd. Zo konden we bij 
het dorp Groeningen bij Boxmeer 
een nooddijk bouwen”, vertelt 
Mario Jacobs, dijkgraaf van water-
schap Aa en Maas. ,,Die nooddijk 
hield gelukkig stand. Anders was 
veel water achter de Maasdijk te-
rechtgekomen en was de schade in 
flinke delen van Brabant enorm 
geweest. Zowel economisch als 
maatschappelijk.”

sein op donkerrood
Alle klimaatberekeningen van 
deskundigen zetten het sein in-
tussen op donkerrood voor de ko-
mende tientallen jaren. ,,Extre-
men komen steeds vaker op ons af. 
Zowel qua droogte als voor ex-
treme en langer durende hoos-
buien. Zo is het voortdurend ba-
lanceren tussen heel veel water 
vasthouden en dan weer veel kun-
nen bergen óf snel lozen.”

,,Maar ik wil waarschuwen dat 

we met alleen het plukken van 
laaghangend fruit niet de goede 
weg op gaan en dan klaar zijn. Die 
tijd is allang voorbij. We moeten 
hoog in de boom. Het is urgent om 
in actie te komen.”

De laatste maanden is er hard 
gewerkt. ,,Samen met waterschap 
De Dommel, de provincie, Rijks-
waterstaat en de gemeenten Box-
tel, Vught, Sint-Michielsgestel, 
Heusden en Den Bosch zijn we 
volop in gesprek om oplossingen 
te vinden.”

Door de oogharen heen 
kijken
,,Het zijn nu nog maar ideeën. Zeg 
maar dat we door de oogharen 
heen kijken naar gebieden en 
plaatsen waar we maatregelen 
kunnen nemen. Met als hoofdge-
dachte: waar kunnen we water 
vasthouden tijdens droogte, waar 
kunnen we water bergen bij over-
matige regenval en waar kunnen 
we in noodgevallen versneld water 
afvoeren.”

Uit de eerste vijftig ideeën is nu 
een lijst van elf kansrijke actie-
punten gekomen. Beleidsadviseur 
van Aa en Maas Mike Heijnen: 
,,Ook dat zijn nog maar ideeën. We 
moeten hierover in gesprek met 
inwoners, boeren, natuurbeheer-
ders en allerlei belangengroepen. 

We hopen dat zij ook met aanvul-
lende oplossingen komen.” 

,,Daarbij moeten we er wel reke-
ning mee houden dat we de goede 
dingen blijven doen. Want op de 
langere termijn zijn nog veel meer 
maatregelen nodig: het bergen van 
65 miljoen kubieke meter water. 
Want het klimaat wordt nóg wis-
pelturiger na 2050. En je wilt nu 
niet de verkeerde grote investerin-
gen doen waarvan je later zegt: 
hadden we dat maar anders ge-
daan. Dan investeer je in een sterf-
huis. Dus slim nadenken over 
plannen die je later nog kan uit-
breiden.”

Wat zijn die elf ideeën dan? Ja-
cobs: ,,De Dungense polder tussen 

Sint-Michielsgestel en Den Bosch 
is zo’n logisch gebied voor extra 
waterberging.  Dat geldt ook voor 
de Bokhovense Polder, de Baard-
wijkse Overlaat nabij Drunen en 
Waalwijk, het Engelermeer en de 
Sompen & Zooislagen ten noord-
oosten van Haarsteeg.”

,,Maar alles moet nog nader wor-
den onderzocht. Hoeveel water 
kun je kwijt? Is het de investering 
wel waard? Is het allemaal goed 
uitvoerbaar? Maar ook: wat zijn de 
gevolgen van ingrepen voor onze 
‘buren’? Want wat wij doen heeft 
natuurlijk gevolgen voor gebieden 
van andere waterschappen, 
stroomop- en -afwaarts.”

Het Drongelens Kanaal bij Den 
Bosch is ook een actiepunt. ,,Mo-
gelijk zijn er kansen om dat kanaal 
te verbreden om zo meer water te 
bergen. De aanpak van de Vugh-
terstuw is er ook een. Met achter 
de stuw een hoger waterpeil is 
winst te halen. Daarnaast kunnen 
we de situatie in het Bossche 
Broek-Noord en -Zuid nog wat 
verbeteren.”

Al ruimte voor 14 miljoen 
kubieke meter water 
Daar is samen met de Vughtse Ge-
ment al ruimte voor 14 miljoen 
kubieke meter water. ,,Die voor-
ziening was er al en staat dus los 

van de 36 miljoen kuub die we er 
nog bij moeten vinden. Alle elf 
ideeën zijn bikkelhard nodig”, 
waarschuwt Jacobs.

Een betere waterpeilscheiding 
tussen het rivierwater van de 
Dommel en de Aa zien ze bij het 
waterschap ook als belangrijk ac-
tiepunt, net als het inzetten van 
het Wilhelminakanaal om water 
af te voeren. ,,Bij spuisluis Crè-
vecoeur in Den Bosch kunnen we 
een grote ingreep doen door een 
voorziening te maken waar we 
snel 50 tot 75 kubieke meter water 
per seconde kunnen spuien. Ook 
dat helpt om de problemen aan te 
pakken.”

ook bewoners moeten 
steentje bijdragen
Jacobs vindt ook dat niet alles kan 
worden overgelaten aan overhe-
den en instanties. 

,,Alle bewoners in ons gebied 
zijn ook aan zet. Droogte en grote 
wateroverlast is een groot pro-
bleem dat veel economische en 
maatschappelijke schade kan ver-
oorzaken. Tegels en verharding uit 
de tuinen en daar waar het kan alle 
regenpijpen afkoppelen. Als we 
het met z’n allen doen heeft dat 
een groot effect. Zowel in droge 
perioden als in perioden met he-
vige regenval.”

Wat Valkenburg hartje 

zomer van 2021 

meemaakte, kan 

morgen ook in de 

Meierij en rond Den 

Bosch gebeuren.  

Een groot waterplan  

is hoognodig. De 

zoektocht om bij  

nood 300 miljoen 

badkuipen water te 

bergen is in volle gang.

Waar is er plek voor 300 
miljoen badkuipen water?

 e Spuisluis Crève coeur bij Den 

Bosch. Met een ingreep kan hier 

snel 50 tot 75 kubieke meter 

water per seconde worden ge-

spuid. FOTO MARC BOLSIUS
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het is urgent om in 
actie te komen

 – Mario Jacobs, 

dijkgraaf waterschap  

Aa en Maas

AA EN MAAS IS HARD BEZIG OM GEVOLGEN KLIMAATVERANDERING OP TE VANGENWATERSCHAP


